
EL PATI. 
 
ESPAI DE TROBADA, 
CREATIVITAT i 
APRENENTATGE 
Què ens hem proposat? 
 
Partim d’una necessitat educativa de canvi i de transformació per convertir el pati de l’escola 
en un espai natural, estètic i educatiu que sigui alhora espai d’aprenentatge i espai per sentir-
s’hi bé, amb múltiples propostes d’experimentació i de creació, on s’hi puguin posar en joc les 
habilitats motrius, sensorials, artístiques,  científiques, comunicatives, socials i personals. 
 
Un espai exterior amb aules exteriors, continuïtat de l’espai interior de l’escola i un 
espai més enllà del temps d’esbarjo. 

 
Què hem après 
amb el projecte? 

Amb qui hem comptat i quina 
implicació han tingut? 

Com ho hem explicat al món? 

Quins reptes ens queden per endavant? 
Tot aquest procés ens obre com a escola un gran ventall de possibilitats i d’oportunitats pedagògiques, creatives 
i socials, perquè la proposta es podrà modificar, transformar i adequar segons les necessitats .Els nous elements 
creats seran entesos com a espais educatius privilegiats, com a espais d’aprenentatge i com a espais per sentir-s’hi 
bé. El pati resultant donarà un espai de joc i de convivència, per compartir experiències i que anirà més enllà del 
temps d’esbarjo, podent fer-hi classes, assemblees, experimentació, activitats artístiques, etc i sent un lloc de 
reunió per a les famílies. 

Hem comptat amb l’assessorament de: 
MARC CASANY 

 
 
 

CAAS ARQUITECTES 

www.escolagaudisantboi.cat 

 

Prendre consciència sobre els espais, i 
com els espais intervenen en el nostre 
benestar. 
 
Qualsevol espai de relació és una 
oportunitat d’aprenentatge i que els espais 
afavoreixen l’acció educativa i produeixen 
emocions. 
 
L’espai pot potenciar l’aprenentatge 
significatiu, l’aprenentatge amb els altres, la 
convivència, el vincle amb els altres i amb 
l’entorn i la creativitat dels nens i nenes, 

ALUMNAT I MESTRES: 
Somni dels alumnes 
Reflexió pedagògica de l’equip de mestres i 
planificació del treball amb els alumnes 
creant funcions diverses per aquest espai . 
 
ARQUITECTE: Marc Casany (CAAS Arquitectes) 
 
COMISSIÓ PATI Grup impulsor del projecte: 
Famílies, AMPA, mestres, conserge, equip 
menjador i voluntaris, 

WEB DE L’ESCOLA: 
www.escolagaudisantboi.cat 
 
REUNIONS A L’ESCOLA: 
Amb alumnes, mestres i famílies 
 
CIRCULARS i PRESENTACIONS A FAMÍLIES 
i AJUNTAMENT DE ST. BOI DE LLOBREGAT 
 
TWITTER: @elPatidelGaudi 
 
FACEBOOK: 
AMPA Escola Gaudi Sant Boi 
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